
Nr ewidencyjny ………….  
 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Walne 
Zebranie Członków oraz brania udziału w pracach Towarzystwa.  
 

 Dane Kandydata: 
pola o szarym tle są obowiązkowe 

1 a) 
imię i nazwisko 

 

  b) ulica lub miejscowość zamieszkania,  
numer domu, numer mieszkania 

 

  c) 
poczta – z numerem kodu pocztowego 

 

  d) 
numer telefonu (z numerem 
kierunkowym miejscowości)  

  e) numer telefonu komórkowego  f) adres mailowy  

  g) rok urodzenia   h) tytuł naukowy  

  i) oddział PTG  

Statut Towarzystwa dostępny jest w Internecie pod adresem 
http://www.gerontologia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w złożonej przeze mnie 
deklaracji, przez PTG dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji i realizacji zadań Towarzystwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia  
1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). 
 
………………………………………………………………                                                               ……………………………………………… 
(miejscowość, data wypełnienia deklaracji)     (podpis osoby składającej deklarację) 
 

2. miejsce pracy 
 nazwa i adres 

 

3. zajmowane  
    stanowisko  4. zawód  

5. dziedzina gerontologii stanowiąca przedmiot zainteresowania  

6. charakter pracy 1 a. prace badawcze  
 

b. prace 
dydaktyczne  

c. prace naukowo-
techniczne  

 d. prace organizacyjno-administracyjne 
 

e. inne prace  
    Jakie?? 

 

7. Zgłoszenie chęci 
współpracy z2 a. Komitetem badań medycznych b. Komitetem badań społecznych  

 c. Sekcją rehabilitacji  d. Sekcją problemów społecznych  

 e. Sekcją Uniwersytetów Trzeciego Wieku  f. Sekcją gerontologii doświadczalnej 

 
Rekomendacje Członków PTG 

Tytuł Imię Nazwisko podpis 

    

    
 

 
Decyzją Zarządu PTG z dnia:  
Pan/i został/a przyjęty/a (nie przyjęty/a) w poczet członków zwyczajnych PTG. Za Zarząd …………………………………………………. 

podpis……………………. 
1 Prosimy podkreślić każdy rodzaj wykonywanej pracy, pracę główną prosimy podkreślić dwukrotnie 
2 Możliwość jednoczesnego udziału w kilku wymienionych dziedzinach  
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